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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy,
W trakcie właśnie zakończonego
spotkania
dziekanów
wydziałów
i dyrektorów instytutów historycznych
padła szczera wypowiedź członka
Komitetu
Ewaluacji
Jednostek
Naukowych: monografie humanistów
właściwie należałoby oceniać przez
kilogramy. Wobec takiego dictum można
zająć dwie postawy – poczuć się
urażonym deprecjonowaniem naszej
pracy lub zadumać nad prostolinijnością
przedstawiciela nauk stosowanych. W obu przypadkach należy podjąć dialog z głoszącym
takie sądy. Większość zebranych przyjęła jednak postawę pragmatycznej rezygnacji –
wiemy, że nas nie cenią, my cenimy samych siebie i to nam wystarcza, ale co możemy
na takiej opinii wygrać?
W moich oczach to znak szerszego zjawiska – utraty idealistycznego (a więc jedynie
doskonałego, pamiętajmy!) wglądu w cel i sens naszych wysiłków. Daliśmy sobie wmówić,
że musimy się bronić przed innymi, że powinniśmy się bać innego oglądu, bo może nam
zagrozić, ostatecznie obawiając się, że faktycznie jesteśmy niepotrzebni społeczeństwu, bo
jednak kuchenki mikrofalowej nie skonstruowaliśmy, a czasami nie wiemy, co to jest imbus.
A przecież można i warto widzieć sytuację inaczej: jeśli umiemy i pracujemy w naszych
dyscyplinach na najwyższym możliwym poziomie - to nie mamy się czego bać. Jeśli nasze
prace pomagają innym zrozumieć otaczający świat, w tym świat kultury, to nie powinniśmy
się czuć niepotrzebni. Jeśli bierzemy udział w życiu poza Akademią przedstawiając
i wskazując na skutki badań osobom spoza naszego grona – to jak możemy uważać się
za nieprzydatnych? A jeśli nie robimy tego wszystkiego? Może dlatego jesteśmy tak
niepewni siebie? Może nasze powołanie idzie inną drogą?
Nie warto się gniewać na świat. Warto poczuć się jego częścią, wejść z nim w dialog,
by wspierać to, co jest „piękne i dobre”. Jesteśmy częścią światowej nauki, kultury
i społeczności. W naszej twórczości nie ogranicza nas nic, poza siłą wyobraźni i chęcią pracy.
Kreujemy i pomagamy kreować nowe światy, odkrywać i ratować te zagrożone
zapomnieniem. Jesteśmy pamięcią i rozsądkiem Świata. Jeśli tego chcemy. Jeśli się skupimy.
Jeśli za nasz cel szukanie Prawdy.
Nikt nie mówił, że będzie lekko. Nikt nie uzna tego za klęskę, jeśli poszukamy dla siebie innej
drogi. Ale ważne, byśmy czuli się w tym wolni. My sami, nie my w oczach i w słowach innych.
Wolność, kreacja, społeczność – czyli anarchia mat’ pariadka!
Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski
Dziekan
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Z ŻYCIA WYDZIAŁU
Pracownicy Instytutu Psychologii zapraszani są jako
eksperci
do
współpracy
z organami i instytucjami
użyteczności
i
zaufania
publicznego. 23 marca 2018 r.
w Sądzie Okręgowym we
Wrocławiu, na specjalne
zaproszenie, wykład wygłosił
dr hab. Ryszard Poprawa
z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia. Spotkanie
przebiegało pod hasłem Stres
i radzenie sobie z nim – uwarunkowania, przebieg i skutki, a uczestniczyli w nim aplikanci
kuratorscy apelacji wrocławskiej. Podczas prelekcji dr hab. Poprawa przybliżył przyszłym
kuratorom problematykę stresu, który nieodłącznie wiąże się z ich codzienną pracą. Wskazał
m.in. na właściwe dopasowanie jednostki do wymagań pracy
kuratora, specyficzne dla tego zawodu zagrożenia, mechanizmy
wypalenia zawodowego jako konsekwencji niedopasowania
pracownika do przeciążających wymagań pracy i jej
niewłaściwej organizacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem
i konkretne możliwości przeciwdziałania jego negatywnym
skutkom.
5 kwietnia dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr z Instytutu
Archeologii gościł w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,
gdzie wygłosił wykład Homo erectus na szlaku ku Eurazji.
Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej
na Pustyni Arabskiej w Sudanie.
11 kwietnia 2018 r., na zaproszenie Instytutu Historii
Uniwersytetu w Pécs, Prof. Przemysław Wiszewski
przeprowadził wykład dla doktorantów i pracowników
Instytutu
dotyczący
wieloetnicznego
charakteru
społeczeństwa śląskiego w średniowieczu. W ramach
rozwijanej od lat współpracy profesor Dániel Bagi oraz
dyrektor Instytutu Historii, Endre Sashalmi, są uczestnikami
realizowanego w Instytucie Historycznym UWr. projektu
Cohesion building of multiethnic societies (10th-20th c.).
Wieloetniczny charakter historycznych społeczności zarówno
Śląska, jak i okolic Pécsu miał odmienne korzenie.
Interesująca część Węgier przez lata pozostawała częścią
Imperium Osmańskiego. W rezultacie do dziś jednym
z dominujących elementów centrum miasta jest imponujący,
nowożytny meczet zamieniony po zajęciu miasta przez
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Habsburgów na kościół. Do dziś w mieście – nie budząc
kontrowersji – obok dominującej sylwetki neoromańskiej katedry znajdziemy funkcjonujący
meczet. Wspólne doświadczenie wieloetniczności, podobieństwa i różnice w dziejach obu
wspólnot otwierają przez badaczami drogę do dalszej współpracy prowadząc do wniosków
ogólnych, możliwych do skonfrontowania w szerszej dyskusji międzynarodowej.
9-13 kwietnia 2018 r. dr Marcin Bohr z Instytutu Archeologii UWr
przebywał na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, gdzie wygłosił
dwa wykłady: The „Chieftain’s” Graves from Wrocław-Zakrzów
and Their Context oraz The Early Migration Period in Silesia.
12-14 kwietnia 2018 r. przy ul. Szewskiej 36 odbyło się Field
recording w Polsce – aspekty badawcze i artystyczne.
Ogólnopolskie Seminarium z udziałem artystów i badaczy,
zorganizowane przez Instytut Kulturoznawstwa UWr, Instytut
Muzykologii UWr oraz Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego
UWr. Seminarium zakończone zostało warsztatem, prowadzonym
przez Marcina Dymitera, specjalistę field recordingu.
Program oraz relacja fotograficzna z wydarzenia na stronie: http://pracownia.
audiosfery.uni.wroc.pl/field-recording-w-polsce-aspekty-badawcze-i-artystyczne/
13 kwietnia 2018 r. w Ambasadzie RP w Pradze, w pięknym Pałacu Fürstenbergów, już po
raz drugi odbył się Dzień Polonisty,
zorganizowany przez Instytut Polski
w Pradze, w którym wzięło udział blisko
stu studentów polonistyki i studiów
środkowoeuropejskich z całych Czech.
Reprezentowali oni pięć ośrodków
akademickich: Pragę, Brno, Ołomuniec,
Pardubice i Ostrawę. Spotkanie
otworzył chargé d'affaires Jarosław
Strejczek. W programie znalazł się
również wykład dr Małgorzaty
Michalskiej z Katedry Etnologii
i Antropologii Kulturowej, O obchodach
świąt dorocznych w Polsce… momenty przełomowe w kalendarzu obrzędowym.
13 kwietnia w Instytucie Psychologii odbyła się I edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej
dla uczniów szkół średnich, dzięki któremu mogli oni zgłębić psychologię i relacje człowieka
z jego środowiskiem społecznym. Spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży:
do udziału zgłosiło się około 200 osób z ponad 40 szkół z całej Polski. Zasady konkursu
obejmowały opanowanie treści podręcznika Philipa G. Zimbardo, Roberta L. Johnsona
i Vivian McCann Psychologia. Kluczowe koncepcje. Człowiek i jego środowisko, a następnie
przystąpienie do testu wiadomości, weryfikującego ich znajomość. Pierwsze miejsca
w konkursie zajęły: Eliza Syncerek z XVIII LO w Łodzi, Weronika Bukowska z IV LO
w Częstochowie i Magdalena Kiedel z I LO w Bolesławcu. Relację z rozdania nagród obejrzeć
można tutaj: https://www.facebook.com/165698126775090/videos/1966917583319793/,
a nagrodami były książki, gadżety oraz vouchery, uprawniające do udziału w realizowanych
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przy Instytucie projektach badawczych, konferencjach
i działaniach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. W czasie oczekiwania na
wyniki konkursu wykład Co może zdarzyć się w piątek trzynastego? Czyli co mówi psychologia
naukowa o psychologii potocznej wygłosiła dr Katarzyna Serafińska. Konkurs zorganizowały
dr Kamila Madeja-Bień, dr Magdalena Kapała, dr Magdalena Nawrat i – z ramienia
Dyrekcji Instytutu Psychologii – dr Joanna Piskorz.
14 kwietnia 2018 r. Prof. Mirosław Kocur (Instytut Kulturoznawstwa) wygłosił wykład
specjalny Szaleństwo w teatrze i wziął udział w panelu podczas IV Wrocławskiej Konferencji
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, zatytułowanej Granice normy:
Szaleństwo? Zaburzenie? w gmachu Akademii Ekonomicznej.
13-15 kwietnia 2018 r. dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWr
i dr Łukasz Kamiński uczestniczyli w konferencji w Cambridge
poświęconej wydarzeniom 1968 roku w Europie. Konferencja
zorganizowana przez British Association for Slavonic and East
European Studies była okazją do zaprezentowania wyników
własnych badań i dyskusji w międzynarodowym gronie
specjalistów różnych dziedzin humanistyki. Prof. Jaworski
przewodniczył dwóm sesjom, a w swoim referacie porównał
reakcje państw zachodnich wobec Marca 68 w Polsce oraz
Praskiej Wiosny, natomiast dr Kamiński omówił udział ruchu
studenckiego w wydarzeniach w Czechosłowacji w tym czasie.
16-20 kwietnia 2018 r. dr Jolanta Kowal i dr Alicja Keplinger z Zakładu Psychologii
Osobowości
Instytutu
Pschologii
przeprowadziły kilkudniowy cykl wykładów
na Wydziale Pedagogicznym i w Katedrze
Psychologii
Uniwersytetu
Masaryka
w Brnie oraz na Wydziale Zarządzania
w Newton College (najwyżej oceniany
w ciągu ostatnich czterech lat prywatny
uniwersytet w Czechach). Wyjazd został
zorganizowany i sfinansowany w ramach
programu Erasmus Plus Staff Mobility for
Teachnig.
W ramach wyjazdu dr Jolanta
Kowal prezentowała wyniki swoich badań oraz własne narzędzia badawcze, służące
do diagnozy kompetencji pracowniczych w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, ich aspekty
psychospołeczne, etyczne i metodologiczne. Szczególne miejsce poświęciła analizom
wpływu mobbingu na wypalenie zawodowe pracowników z obszaru wiedzy oraz
problematyce metod kulturowej adaptacji i konstrukcji narzędzi badawczych.
Dr Alicja Keplinger prezentowała z kolei problematykę psychospołecznych aspektów
zachowań organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia narzędzi
służących do badania zachowań produktywnych. Omówiła również wyniki badań
dotyczących organizacyjnych zachowań obywatelskich oraz zachowań kontrproduktywnych, zwłaszcza mobbingu i wypalenia zawodowego.
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16-21 kwietnia 2018 r. dr Małgorzata Michalska z Katedry
Etnologii i Antropologii Kulturowej przebywała w Katedrze
Etnologii
i
Muzeologii
Uniwersytetu
Komeńskiego
w Bratysławie w ramach programu Erasmus+. Odpowiadając
na prośbę strony słowackiej, wygłosiła cykl wykładów
o różnorodnej tematyce dotyczącej badań prowadzonych
we wrocławskiej Katedrze.
17-19 kwietnia 2018 r. w Instytucie Psychologii odbyły się
IX Konfrontacje Psychologiczne. Tegoroczna edycja
poświęcona została problematyce piękna w różnych ujęciach
oraz nurtach i przebiegała pod hasłem Przeżywanie piękna
przez ludzi. Uczestnicy mieli okazję wymienić się poglądami na temat natury piękna,
uniwersalności jego kryteriów, związków piękna z daną epoką czy kulturą oraz różnic
w sposobach jego doświadczania i wyrażania poprzez dzieła sztuki czy wartości. Spotkania
miały charakter interdyscyplinarny. Konfrontacje zainaugurowała wykładem
wprowadzającym Piękno jako wartość absolutna! prof. Maria Straś-Romanowska.
Program
konferencji
obejmował wykłady i warsztaty.
Instytut Psychologii reprezentowały
dr Bogna Bartosz, O pięknie
i pożytkach z niego – przewrotnie, dr
Izabela Lebuda, Twórczość niejedno
ma imię oraz – związana z IPs –
dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik,
Piękno w narracjach.
Niewątpliwymi
atrakcjami
Konfrontacji była wystawa prac,
przygotowana we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
eksponowana na parterze Instytutu Psychologii. Drugi uświetnił koncert Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791): Kwintet klarnetowy A-dur KV 581 wrocławskiego klarnecisty i dyrygenta
Jana Jakuba Bokuna.
Tegoroczne Konfrontacje Psychologiczne zorganizowane zostały przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA, Polskie Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów Psychologii (Biuro Wrocław), Koło Naukowe Psychologii
w Biznesie oraz Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych, przy współorganizacji
ze strony Instytutu Psychologii, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu im. Eugeniusza
Gepperta, Akademii Muzycznej we Wrocławiu im. Karola Lipińskiego, Studenckiego Koło
Naukowego Kulturoznawców oraz Koła Naukowego Psychopatologii “Moria”.
Zapraszamy do fotorelacji oraz do śledzenia Konfrontacji Psychologicznych pod
linkiem: https://www.facebook.com/Wroc%C5%82awskie-Konfrontacje-Psychologiczne206537786107166/?fref=pb&hc_location=profile_browser
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20 kwietnia 2018 r. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
odbył się wernisaż wystawy Pod znakiem Wenus. Rzeźba i relief
starożytnej Grecji i Rzymu. Zebranych licznie gości powitał
dyrektor muzeum, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, który
przypomniał między innymi o żywotności tradycji antycznej
we współczesnym świecie. Wernisaż zaszczycił swoją obecnością
Jego Magnificencja Rektor UWr, prof. dr hab. Adam Jezierski,
który podkreślił rolę i znaczenie muzeum uniwersyteckiego. Jako
kolejne głos zabrały kuratorki wystawy, dr Agata Kubala
z Instytutu Historii Sztuki oraz mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk
z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, które przybliżyły
zebranym charakter wystawy oraz historie i okoliczności
pozyskania
do
uniwersyteckiej kolekcji prezentowanych na
niej gipsowych odlewów dzieł antycznych.
Uroczystość uświetnił występ Kwartetu
Wokalnego Cantores Minores Wratislavienses
(dr Agnieszka Drożdżewska z Instytutu
Muzykologii – sopran, Radosław Pachołek – alt,
Piotr Gałek – tenor, Piotr Karpeta – bas).
Koncert obejmował inspirowane kulturą
grecką kompozycje Mikołaja z Krakowa,
Johanna Hermanna Scheina, Giovanniego
Pierluigiego da Palestriny, Luca Marenzio i Stanisława Moniuszki.
Wystawa została podzielona na dwie części:
sztukę grecką i rzymską. W obrębie sztuki greckiej
pokazano dzieła epoki archaicznej, klasycznej
i hellenistycznej. Pojedyncze obiekty reprezentują sztukę
minojską i etruską. Kopie ze zbiorów Uniwersytetu
Wrocławskiego uzupełniono na wystawie o oryginały
antyczne ze zbiorów Muzeów Narodowych. Warszawskie
użyczyło zabytków sepulkralnych (rzymski ołtarzyk
i sarkofag), krakowskie zaś – przykładów rzeźby pełnej
i reliefu, w tym okazałą marmurową rzeźbę Wenus
z początku I w. n.e. Wystawie towarzyszy obszerny
katalog odlewów z uniwersyteckiej kolekcji, ukazuje skalę
i różnorodność obiektów sprowadzanych do Wrocławia
z formierni w Berlinie, Rzymie czy Paryżu.
Wystawa potrwa do 19 lutego 2019 r. Gorąco
zachęcamy do jej obejrzenia.
18-22 kwietnia 2018 r. dr hab. Justyna Baron, prof. UWr. z Instytutu Archeologii gościła na
Uniwersytecie w Ferrarze, gdzie wygłosiła wykłady: Bone and antler objects in Polish Bronze
Age sites: from typology to use -wear analysis; The beginnings of early Iron Age in SW Poland –
new sites, new research directions. Bronze Age in the Sudety Mountains: settlement zone or just
communication area?;Early Iron Age fenced settlement in SE Poland. Recent research and
interpretations. Wyjazd odbył się w ramach wymiany kadry akademickiej (Erasmus Teaching
Staff Exchange)
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19 kwietnia 2018 r. w Izbie Regionalnej w Namysłowie współautorzy Atlasu historycznego
miast polskich. Namysłów, prof. prof. Mateusz Goliński (Instytut Historyczny) i Rafał
Eysymontt (Instytut Historii Sztuki) przedstawili zgromadzonej publiczności kulisy
powstawania atlasów miast europejskich oraz ich problematykę, a także kwestie związane
z pracą nad tomem poświęconym miastu Namysłów. Spotkaniu
towarzyszyła dyskusja, możliwość nabycia atlasu i innych książek
dotyczących Namysłowa autorstwa zaproszonych gości oraz
uzyskania autografów autorów. Organizatorami wydarzenia były
Towarzystwo Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej oraz
gospodarz obiektu: Namysłowski Ośrodek Kultury.
23 kwietnia dr Marcin Bohr z Instytutu Archeologii na zaproszenie
władz Instytutu Archeologii UMCS gościł w Lublinie z wykładem
otwartym pt.: Dolny Śląsk od młodszego okresu przedrzymskiego po
początki okresu wędrówek ludów.
24 kwietnia 2018 r. w audytorium Instytutu Historycznego dr Przemysław Bara z wygłosił
wykład Dyplomacja, prawo i propaganda w późnym średniowieczu. Unia polsko-litewska
a Zakon Krzyżacki na Soborze w Konstancji (1414-1418).
24 kwietnia 2018 r. w auli XIV LO we Wrocławiu odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół
i przedszkoli, Edukacja regionalna – budowanie tożsamości. Referat inaugurujący Rola
edukacji regionalnej w budowaniu tożsamości wygłosił prof. dr hab. Stefan Bednarek,
emerytowany profesor z Instytutu Kulturoznawstwa, Prezes Dolnośląskiego Towarzystwa
Regionalnego. Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr. mówiła natomiast o pożytkach
edukacyjnych regionalizmu, niezwiązanych z budowaniem tożsamości.
27 kwietnia 2018 r. dr hab. Joanna Wojdon,
prof. UWr. na zaproszenie Prof. Christine
Gundermann z Uniwersytetu w Kolonii,
kierującej projektem Netzwerk Public
History: Theorie und Methodik einer neuen
geschichtswissenschaftlichen Subdisziplin,
zaprezentowała na seminarium w Berlinie
polskie dyskusje na temat historii w przestrzeni
publicznej. Tematem projektu są teoretyczne
podstawy public history.
W ostatnim tygodniu kwietnia w ramach programu Erasmus+ dr hab. Paweł Jaworski, prof.
UWr. prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie w Pardubicach. W cyklu dotyczącym
polityki międzynarodowej w XX wieku wygłosił wykłady o rozwiązywaniu sporów
międzynarodowych przez Ligę Narodów oraz o dyplomacji państw basenu Morza
Bałtyckiego w okresie międzywojennym i po wybuchu II wojny światowej. Na zajęciach
z metodologii, w oparciu o własne doświadczenia z pracy nad książką dotyczącą stosunków
polsko-szwedzkich w okresie „Solidarności”, przeprowadził ćwiczenia o wykorzystaniu oral
history w badaniach historycznych. Pobyt był możliwy dzięki niedawno podpisanej umowie
o współpracy.
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5 maja 2018 r., w ramach spotkań z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław, organizowanego
w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Instytut
Historyczny) przedstawił prezentację Sto wielkich dni Wrocławia. Wystawa Ziem
Odzyskanych i Kongres Intelektualistów w 1948 r.
Z opisu wydarzenia: Wystawa Ziem Odzyskanych (WZO) w 1948 roku była
kulminacyjnym momentem peerelowskiej propagandy mówiącej o powrocie w 1945 roku po
wielu wiekach do Macierzy – przejętych przez Polskę terenów na wschód od Odry i Nysy.
O organizacji ekspozycji podkreślającej odwieczny związek Ziem Odzyskanych z Polską oraz ich
znaczenie dla odbudowującego się kraju zadecydowały władze PRL. Ekspozycja miała ponadto
eksponować rolę komunistów i ZSRR w procesie zaludnienia oraz rozwoju tych terenów.
Otwartą 21 VII 1948 roku. WZO zwiedziło ponad 1,5 mln osób. W czasie 100 dni jej trwania
Wrocław stał się nieformalną stolicą Polski. W czasie WZO odbył się także Kongres
Intelektualistów w Obronie Pokoju z udziałem kilkuset twórców i uczonych z Europy i świata.
Propagandowym celem Kongresu było oskarżenie państw zachodnich, przede wszystkim USA
i Wielkiej Brytanii, o chęć wywołania kolejnej wojny, co doprowadziło do konfliktu między
delegacją sowiecką a intelektualistami zachodnimi.
7 maja 2018 r. w Instytucie Historycznym odbyło się
drugie otwarte seminarium z historii w przestrzeni
publicznej. Poprowadził je dr Andrzej Krajewski, autor
wydanej niedawno książki Krew cywilizacji. Biografia
ropy naftowej (WAM, 2018), nominowanej właśnie
do nagrody Economicus, przyznawanej za najlepsze
książki o tematyce ekonomicznej przez portal forsal.pl.
Zgromadzeni studenci, doktoranci, pracownicy i inni
goście mogli dowiedzieć się, co zrobić, by pisać książki
o tematyce historycznej, trafiające do szerszego niż
ściśle naukowe grona odbiorców. Okazało się, że
podstawowy przepis zakłada znalezienie bohaterów
z krwi i kości – ciekawych postaci historycznych,
pokazanie opisywanych wydarzeń na tle spraw znanych
i
ważnych,
opowiadanie
ciekawych
historii,
urozmaicanych dodatkowo ciekawostkami, wreszcie –
konstrukcja jak w filmach Alfreda Hitchcocka: najpierw
trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie.
9 maja 2018 r. Pracownia Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowała wykład otwarty profesora
Piotra Kuroczyńskiego (Architekturinstitut der Hochschule Mainz), Digital Turn w historii
sztuki. Nowy nurt w naukach humanistycznych. Wykład przedstawił postęp technologiczny
i jego oddziaływanie na historię sztuki oraz architektury, pogłębi temat rekonstrukcji 3D
zniszczonej architektury, kładąc ciężar na prezentację wiedzy w cyfrowych modelach.
Prof. Dr.-Ing. Piotr Kuroczyński jest architektem specjalizującym się w dziedzinie
cyfrowej rekonstrukcji 3D, dokumentacji i wizualizacji dziedzictwa kulturowego. Od 2005
roku prowadził badania i wykładał na katedrze Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej
w Architekturze u profesora Manfreda Kooba na Technische Universität Darmstadt. Po
obronionym w 2010 roku doktoracie z architektury był także wykładowcą Computer Aided
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Design (CAD) na Politechnice Warszawskiej. W latach
2013-2016 pracował w Instytucie Herdera w Marburgu
kierując
projektem
„Virtuelle
Rekonstruktionen
in transnationalen Forschungsumgebungen – Das Portal:
Schlösser und Parkanlagen im ehemaligen Ostpreußen“.
Jego zainteresowania obejmują wirtualne środowiska
badawcze,
semantyczne
modelowanie
danych,
technologię BIM, modelowanie 3D, dokumentację
i standardy wizualizacji dla cyfrowej rekonstrukcji
dziedzictwa kulturowego. Od 2017 roku jest profesorem
informatyki i wizualizacji w architekturze oraz
kierownikiem Instytutu Architektury Hochschule Mainz
w Moguncji.
http://architekturinstitut.hs-mainz.de/team/
piotr_kuroczynski/
7-11 maja 2018 r. odbyły się polsko-niemieckie zamknięte warsztaty dla studentów historii
sztuki z Wrocławia oraz studentów architektury z Moguncji.
Uczestnicy w grupach podjęli próbę rekonstrukcji jednego z pięciu niezrealizowanych
projektów kościoła imienia Zbawiciela (Salvatorkirche), który miał stanąć na obecnym
pl. Muzealnym. Nie zachowały się rysunki, a jedynie opisy projektów C.J.Ch. Zimmermanna
z lat 1867-1868, więc zadanie wymagało kreatywności i wiedzy o architekturze sakralnej
XIX wieku. Studenci historii sztuki sięgali do wzorników architektonicznych i publikacji, aby
odtworzyć detale budowli i wspomóc merytorycznie studentów architektury rysujących
uproszczone modele 3D. Uczestnicy poznali także kontekst rywalizacji trzech wiodących
społeczności religijnych we Wrocławiu (katolików, protestantów i żydów) w budowie
imponujących świątyń epoki historyzmu.
Warsztaty były częścią projektu Synagoge am Anger im Kontext Dreier
Glaubensgemeinschaften. Digitale Rekonstruktion und Dokumentation der Breslauer
Synagoge, realizowanego przez Hochschule Mainz. Projekt zakłada cyfrową rekonstrukcję
Synagogi na Wygonie we Wrocławiu i wykorzystanie modelu w celach naukowych
i edukacyjnych. Realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej,
a jego partnerami są Muzeum Architektury we Wrocławiu, Fundacja Bente Kahan i Muzeum
Miejskie Wrocławia.
O projekcie: http://architekturinstitut.hs-mainz.de/projekte/digitale-rekonstruktion-derbreslauer-synagoge/
Warsztaty: http://architekturinstitut.hs-mainz.de/projekte/sakrale-architektur-breslaus/
10-11 maja 2018 r. w Szczecinie odbył się zjazd dziekanów wydziałów i dyrektorów
instytutów historycznych z całej Polski. Nasz wydział reprezentowali: Prof. Prof. Przemysław
Wiszewski, Rościsław Żerelik, Filip Wolański, Joanna Wojdon. Toczone podczas spotkania
dyskusje dotyczyły głównie strategii postępowania historyków wobec zapowiadanych zmian
w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a w szczególności – zasad parametryzacji
jednostek naukowych. Zajęto się również kwestią edukacji historycznej i spodziewanych
zmian w systemie kształcenia nauczycieli (również nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie).
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Publikacje
Mirosław Kocur, The Power of Theater. Actors and
Spectators in Ancient Rome, Peter Lang 2018 – to – jak pisze
Prof. Kocur – monografia o teatralności antycznego Rzymu,
oparta na wersji polskiej tylko częściowo, bo gruntownie
przepisana i napisana od nowa, a nade wszystko uaktualniona,
z nowymi, znakomitymi ilustracjami wybitnego artysty
wrocławskiego, Andrzeja „Futera” Jarodzkiego, wykonanymi
specjalnie dla tej książki. Na okładce: „Futer” jako Neron
z maskami, które mają rysy jego własnej twarzy.

Organy Wrocławia – budownictwo i funkcja w aspektach
historii i wyzwań współczesności pod red. Bogdana Andrzeja
Tabisza i Jakuba Macieja Łubockiego, Wrocław : Fundacja
Opus Organi, 2018 to owoc współpracy Fundacji Opus Organi
oraz Instytutu Muzykologii UWr. W publikacji przedstawiono
aktualny stan badań w zakresie wrocławskich organów oraz ich
budowniczych, którzy działali na przestrzeni minionych stuleci
(ze szczególnym uwzględnieniem XX w. i czasów współczesnych). Prezentowane artykuły obejmują kilka obszarów
nauki: muzykologię i jej szczególną dziedzinę, jaką jest
organoznawstwo, historię sztuki, bibliografię, a także statystykę. Jest to pierwsza, po 1945 r., tak szeroka retrospektywa
naukowa dotycząca wrocławskich instrumentów organowych.
https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?show_only_onix=1&record_id=5574028
Książkę można nabyć poprzez Fundację Opus Organi:
http://www.opusorgani.pl/index.php?ch=3&subch=2
Tomasz Płonka, Krzysztof Kowalski (red.), Rusinowo. The
Symbolic Culture of Foragers in the Late Palaeolithic and the
Early Mesolithic. Praca stanowi szczegółowe opracowanie
wyjątkowego zabytku sztuki schyłkowopaleolitycznej,
znalezionego w Rusinowie, na Pomorzu. Powstała w wyniku
współpracy specjalistów z różnych dziedzin: geologów,
paleobiologów, paleozoologów, chemików oraz archeologów.
Przedstawia również obszernie przemiany kultury symbolicznej
u schyłku paleolitu i w początkach mezolitu. Elektroniczną
wersję książki można pobrać pod adresem:
http://archeo.uni.wroc.pl/InstytutArcheologii/Publikacje/Nowosci/Rusinowo
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Joanna Wojdon, Myśląc o wieloetniczności, Warszawa:
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2018 – to zbiór sześciu
scenariuszy zajęć (lub modułów zajęć) z historii, poświęconych
różnym
aspektom
funkcjonowania
społeczności
wieloetnicznych od późnej starożytności do czasów
najnowszych. Scenariusze te zarazem sugerują, jak rozwijać
sześć filarów myślenia historycznego według koncepcji
kanadyjskiego badacza Petera Seixasa. Bogato ilustrowana
książka powstała w ramach projektu NPRH, Mechanizmy
budowania spójności w społecznościach wieloetnicznych, X–XXI
w., kierowanego przez Prof. dra hab. Przemysława
Wiszewskiego.
Projekty naukowe
Od kilku miesięcy na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych trwają prace
nad międzynarodowym projektem Wdrożenie nowego modelu kształcenia
specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej
rehabilitacji w Polsce, współfinansowanego ze środków UE w ramach Działania 4.3 PO WER.
Projekt prowadzony jest we współpracy z innymi uczelniami w Polsce, partnerami
społecznymi PFRON, ZUS i niemiecką centralną organizacją ubezpieczeniową, a także
przedstawicielami organizacji pozarządowych i pracodawcami. Jego liderką jest
doc. dr Alina Czapiga, prodziekan naszego Wydziału, a ekspertkami dr Magdalena ŚlazykSobol i mgr Anna Cieślik z Instytutu Psychologii.
Głównym celem projektu jest aktywne włączenie się w (re)organizację systemu
rehabilitacji w Polsce. W początkowej fazie przy Instytucie Psychologii powołany zostanie
niebawem nowy kierunek studiów podyplomowych – Specjalista ds. Zarządzania
Rehabilitacją, w ramach którego kształcone będą osoby specjalizujące się w zarządzaniu
procesem rehabilitacji.
5-8 marca br. miał miejsce wyjazd studyjny grupy naszych pracowników do Drezna,
gdzie mieści się Bavaria Klinik Kreischa, specjalistyczna, renomowana klinika dla osób
z niepełnosprawnościami. W trakcie wizyty mogli oni poznać niemiecki system leczenia,
rehabilitacji i przekwalifikowywania zawodowego osób z niepełnosprawnością nabytą
w wyniku wypadku/urazu oraz wrodzoną. Przez kilka bardzo intensywnych dni mieli okazję
rozmawiać o roli i zadaniach tzw. rehamenedżerów (VBG - Bezirksverwaltung Dresden),
obserwować pracę tamtejszych psychologów, terapeutów, lekarzy, rehabilitantów, a przede
wszystkim specjalistów organizujących proces pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
przyjrzeć się nowoczesnym metodom diagnozowania medycznego i psychologicznego,
a także specyfice samej rehabilitacji i organizacji opieki nad dorosłymi oraz dziećmi
z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną czy psychiczną. Wizyta umożliwiła
poznanie wypracowanego przez lata w klinice bawarskiej systemu pracy całych zespołów
specjalistów, wśród których bardzo ważną rolę odgrywają psychologowie. Efektem takiego
podejścia jest systematyczne wprowadzanie na rynek pracy osób po leczeniu, rehabilitacji
i uprzednim zaktywizowaniu zawodowym.
Więcej na temat samego projektu, także w jego wymiarze społecznym, a także
uruchamianym kierunku studiów podyplomowych przeczytać można w rozmowie
z doc. dr Aliną Czapigą pod linkiem: https://uni.wroc.pl/2018/04/11/alina-czapiga-niechcemy-izolowac-tylko-aktywizowac/
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Instytut Psychologii otrzymał dofinansowanie na zakup nowoczesnej aparatury do badań
nad aktywnością elektryczną mózgu
(EEG). Dotacja w kwocie 348 000 zł
uzyskana została w konkursie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na inwestycje w zakresie
dużej infrastruktury badawczej,
w ramach wniosku Doposażenie
laboratorium Instytutu Psychologii
UWr w aparaturę do zapisu, pomiaru
i analizy sygnału aktywności
elektrycznej mózgu (EEG) w badaniach psychologicznych, opracowanego przez dra Piotra Styrkowca.
Zakupiona aparatura ułatwi
prowadzenie nowoczesnych projektów badawczych z zakresu neuropsychologii, w których
będą mogli uczestniczyć także studenci i doktoranci.
RELACJE
W akcji Ulice Wrocławia dla kobiet zorganizowanej przez
Urząd Miejski Wrocławia oraz Gazetę Wyborczą, pracownicy
Instytutu Muzykologii zgłosili śp. prof. dr Marię Zduniak
(1934-2011) jako patronkę ulicy we Wrocławiu (kandydaturę
prof. Marii Zduniak zgłosiły także niezależnie inne osoby).
Była wybitną badaczką historii śląskiej kultury muzycznej
i znakomitą wychowawczynią pokoleń wrocławskich
muzyków. Wybitnie zasłużona dla Wrocławia, gdzie
mieszkała i pracowała przez kilkadziesiąt lat, poświęcając
swoje naukowe życie odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy
o kulturze muzycznej tego miasta. W swoich badaniach nad
kulturą muzyczną Wrocławia i Dolnego Śląska szczególnie
podkreślała rolę polskich muzyków, działających na tych
ziemiach w XIX w. Była autorką kilku książek, rekonstrukcji partytur, dziesiątków artykułów
naukowych i haseł encyklopedycznych publikowanych w Polsce i za granicą. Jej
fundamentalna praca Muzyka i muzycy polscy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu
(Ossolineum, PAN, Wrocław 1984) jest dla badaczy muzycznego Wrocławia niezastąpiona
do dziś. Inne prace to m.in. Brahms we Wrocławiu (Wrocław 2004), Sala Muzyczna
Uniwersytetu Wrocławskiego (współautor H. Dziurla, Wrocław 1993); Oratorium Marianum
(współautorzy H. Dziurla, J.M. Żelbromski, J.T. Adamus, M. Kowalska, Wrocław 1999),
rekonstrukcje partytur K. Lipińskiego i J. Elsnera. Prof. Maria Zduniak kilkadziesiąt lat
przepracowała w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (imię
Lipińskiego zostało nadane uczelni dzięki Jej staraniom), gdzie m.in. organizowała sesje
naukowe Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej. Ostatnie lata naukowego życia związała
z reaktywowaną przy jej poparciu Muzykologią na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jej badaniom i staraniom zawdzięczamy, obok publikacji naukowych, również liczne
tablice, upamiętniające pobyt i występy wybitnych muzyków we Wrocławiu, takich jak
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Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski, dyrygent Rafał
Maszkowski (dzięki Jej staraniom odrestaurowano jego grób na wrocławskim cmentarzu),
Karol Lipiński, Johannes Brahms i wielu innych. Profesor Maria Zduniak jest przykładem
niezwykle aktywnej zawodowo i naukowo kobiety, która odcisnęła swoją pracą niezatarte
piętno w historii Wrocławia. Pozostawiła liczne grono uczniów i uczennic, zafascynowanych
jej osobowością, prawością, siłą i poświęceniem w pracy naukowej, a także serdecznością
w życiu prywatnym. Jest patronką Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu.
OGŁOSZENIA WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Przypominamy, że pracownicy Wydziału mogą tworzyć własne strony internetowe
w ramach witryny wydziałowej. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z Panem
Damianem Grzegorczykiem w celu otrzymania formularza rejestracyjnego oraz instrukcji
zakładania strony. Gorąco zapraszamy do korzystania z tej możliwości. Jako pierwszy uczynił
to Dziekan. Strona jest już dostępna: http://wnhip.uni.wroc.pl/przemyslaw-wiszewski
ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY
16 maja 2018 r., godz. 17.00. podczas kolejnego spotkania z cyklu Środy nad książką
w Muzeum Pana Tadeusza posłuchamy opowieści Prof. Grzegorza Hryciuka (Instytut
Historyczny) o końcu II wojny światowej we Lwowie. Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata
Preisner-Stokłosa, współautorka wystawy stałej „Misja: Polska” w Muzeum Pana Tadeusza.
Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum,
możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl
Z opisu wydarzenia: Polska ludność Lwowa na przełomie 1944 i 1945 r., mimo coraz
gorszych wiadomości płynących z Londynu, żyła jeszcze w nadziei, że po zakończeniu wojny
wszystko wróci do „status quo ante bellum” i ukochane miasto znajdzie się znów w granicach
Polski. Wyzwolenie pod koniec lipca 1944 roku przez Armię Czerwoną Lwowa spod okupacji
niemieckiej dla polskich mieszkańców miasta oznaczało jedynie zmianę okupanta. Tymczasem
w lutym 1945 roku w Jałcie przywódcy USA, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego dokonali
podziału Europy na strefy wpływów, pozbawiając Polskę suwerenności i poddając dominacji
ZSRR. Los Lwowa był podwójnie tragiczny: nowa granica między obu krajami pozostawiała
miasto po stronie sowieckiej. Większość polskich mieszkańców miała zostać wysiedlona, co
nazwano repatriacją. Dlatego w świadomości wielu Polaków wojna nie zakończyła się ani latem
1944 roku, ani nawet w maju czy wrześniu 1945. W wydawanym przez wysiedlonych
lwowiaków podziemnym „Biuletynie Kresowym” pisano: „We Lwowie jest wojna. Ofiary tej
wojny: ranni jadą na zachód, jeńcy wysyłani są na wschód, zdrowi biją się dalej”.
17 maja 2018 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w obradach Otwartego
Seminarium Nowożytniczego wezmą udział prof. dr hab. Bogdan Rok oraz dr hab. prof.
UWr Filip Wolański, razem z prof. dr hab. Marianem Chachajem. Tematem dyskusji będą
Podróże, poznanie i doświadczenie. Nowe ujęcie staropolskich peregrynacji.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tygiel
kulturowy odbędzie się 21 maja 2018 r.,
w godzinach 9:00-19:00 w sali 208 Instytutu
Kulturoznawstwa przy ul. Szewskiej 36.
Przewidziano trzy panele:
1)
Geneza sztuki – kontekst archeologiczny
(zwłaszcza przedmioty noszone i używane na
przestrzeni wieków), opieka naukowa prof.
Mateusz Żmudziński.
2)
Mniejszości narodowe i grupy etniczne,
opieka naukowa prof. Adam Nobis.
3)
Mozaika
religijno-duchowa
(zaprosiliśmy
zarówno
osoby
mające
teoretyczne, jak i praktyczne obycie z tematem),
opieka naukowa prof. Mirosław Kocur.
Każdy
z
bloków
jest
składnikiem
przedmiotowego tygla kulturowego. Języki
wystąpień to: angielski, polski, czeski.
Gościem specjalnym będzie Kotondi Cheick
Amadou z Nigru, prezydent UNIMA: Miedzynarodowego Związku Teatrów Lalek w Afryce,
wybitny artysta i znawca kultur afrykańskich.
Komitet organizacyjny stanowią doktoranci Nauk o Kulturze: Zygmunt Krasuń, Dagmara
Król i Aleksandra Bujalska.
Wstęp wolny. Bardzo gorąco zapraszamy.
Program konferencji:
9:00 – 9:10
Mowa powitalna: Prof. Mateusz Żmudziński,
UWr.
Panel 1
Geneza sztuki – kontekst archeologiczny,
przewodnicząca: Dagmara Król
9:10 – 9:30 - Prof. Mateusz Żmudziński, UWr.,
Wandering ideas in the light of archaeological
sources
9:30 - 9:50 - Katarzyna Mich, UKSW, „Święty
tatuaż” jako niezmywalny znak wiary i forma
identyfikacji kulturowej chrześcijan na Bliskim
Wschodzie
9:50 - 10:10 - mgr Karina Antczak, UAM, Many
faces of man. Image and symbolism of human
in prehistoric art
10:10 - 10:30 - Kinga Langowska, UG,
Reconstruction of the costumes of the
Pomeranian culture carriers based on the
funeral rite

10:30 - 10:50 - Daniel Takacs, UW, The offering
scene in the rock-cut chapel of Gebelein
10:50 - 11:10 - Witalij Bohatyrewicz, UJD
(Częstochowa),
Origin
of
classicism
architecture in St. Petersburg
Panel 2
Mniejszości narodowe i grupy etniczne,
przewodnicząca: Aleksandra Bujalska
11:25 – 11:45 - Prof. Adam Nobis, UWr,
Metafora kulturowego tygla
11:45 - 12:05 - Prof. Hana Červinková,
Uniwersytet Karola w Pradze; dr Juliet Golden,
Syracuse University, USA, Urban Labs Central
Europe. Cities, Memory and Critical Civic
Identities
12:05 - 12:25 - Prof. Joanna Hańderek, UJ, Być
mniejszością – prawo do bycia mniejszością
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12:25 - 12:45 Masoud Najafi, Tarbiat Modares University,
Teheran, Short-time culture, Polish way of life
12:55 - 13:15 - Patrycja Nosiadek, WSZ
Racibórz, We are leaving our homeland…
Silesians' journey to the USA with faith,
tradition and culture
13:15 - 13:35 - Artur Kołodziejczyk, UŁ, Tel Aviv
University, Fear of the other as one of the
causes of the catastrophe of the 20th century
according to Hannah Arendt - philosophical
analysis
13:35 - 13:55 - Łucja Lange, UŁ, A case study of
cultural shock and the process of acculturation
Panel 3
Mozaika religijno-duchowa, przewodniczący:
Zygmunt Krasuń
15:00 – 15:20 - Prof. Mirosław Kocur, UWr,
Spirit possession and theatre
15:20 – 15:40 - Gość specjalny: Kotondi Cheick
Amadou, Religious performances in Niger

15:40 - 16:00 - Rainer Bartels, Humboldt
University, Berlin, The cemetery of Schmölln in
the District of Uckermark
16:00 -16:20 - Prof. Dana Picková, Uniwersytet
Karola w Pradze, První korunovace ruských
vládců a jejich duchovní a politické podněty
16:20 - 16:40 - Julia Maslova, Uniwersytet
Karola
w
Pradze,
Jubilejní
tradice
a milenialismus v pojetí katolického Západu
a pravoslavné Rusi
16:40 - 17:00 - Kritharda Brada, Praga,
Meaning of the meditation in Western reality
Część IV, przewodnicząca: Dagmara Król
17:15 - 17:35 - Zygmunt Krasuń, UWr,
Duchowo-religijna tożsamość człowieka
17:35 - 17:55 - Renata Faron-Bartels, Humboldt
University, Berlin, Komercjalizacja tradycyjnej
kultury andyjskiej
17:55 - 18:15 - Prof. Dariusz Poliński, UMK,
Katolicy, ewangelicy i mennonici
18:15 - 18:35 - Prof. Marcin Czerwiński Marcin,
UWr, Obraz i metaforyka doświadczenia
wewnętrznego oraz przemiany: Camus, Cioran,
Laing, Grotowski

22 maja 2018 r. (wtorek) o 15:00 w księgarni Tajne Komplety we wrocławskim Rynku
odbędzie się promocja książki Historia w przestrzeni publicznej pod red. Joanny Wojdon
(PWN, 2018). Spotkanie poprowadzi Pani Dorota Wiśniewska, doktorantka w Instytucie
Historycznym. Wśród uczestników zostanie rozlosowany egzemplarz książki.
8 września 2018 r. odbędzie się, po raz pierwszy w Polsce, miejski spacer połączony
ze zwiedzaniem wybranych obiektów (WrocWalk Marathon). Na trasie znalazły się m.in.
Hala Stulecia, Archikatedra św. Jana Chrzciciela, Pałac Królewski, Stary Ratusz, Stadion
Olimpijski, a także obiekty uniwersyteckie – Ogród Botaniczny i Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego. Partnerem wydarzenia jest Instytut Historyczny UWr.
Zapisy do WrocWalk Marathonu 2018 potrwają do 30 czerwca lub do wyczerpania limitu
1000 uczestników. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest jedynie uiszczenie opłaty
startowej w wysokości 20 zł.
Więcej informacji oraz zapisy – pod adresem www.wrocwalkmarathon.pl .
Ogłoszenia
Na materiały do kolejnego wydania Biuletynu czekamy do 8 czerwca 2018 r. Proszę je
wysyłać w imieniu własnym lub pracowni/zakładów/katedr/instytutów/kół naukowych
i in. na adres biuletyn@wnhip.uni.wroc.pl
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